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El dia de la dona treballadora: 8 de març. 
Dimecres 12, l’URC es reuneix en assemblea general 
“Ida”, l’òscar a la millor pel·lícula extrangera, arriba al cicle de cine i vida consagrada 
Exercicis espirituals de Montserrat: oberta la inscripció 
Cinc religiosos parlen a la Facultat de Teologia sobre com veuen i viuen la vida religiosa 
150 anys de les Germanetes de l’Assumpció 
Quatre coses que expliquen (o no) la polèmica del currículum de religió 
Francesc Riu: “No s’obliga a resar a escola” 
Presentació de l’informe de la Fundació FOESSA 
La pregària interreligiosa, avui. Poden pregar juntes les religions? 
El Monestir de Santa Cecília esdevé un nou espai artístic 
Immigració, educació i crisi econòmica: donem als nostres infants una oportunitat 
Transformar l'educació és possible 
Teresa de Jesús i la pregària  

Barcelona, 5 de març de 2015                                                                            ANY VIII. núm.       

Una proposta de Pagola a tenir en compte: els grups de Jesús 

Maria José Pérez parlarà sobre “Teresa de Jesús: mística i transgressora” 
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ASSEMBLEA GENERAL URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat  

 
 

Reunió 72 

Data 11 de març de 2014, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, 
delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones 
convidades 

Ordre del dia 

 

 

 
 
 

9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 
 

12.00 
12.30 
13.15 

 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat:  

"Caminos de vida consagrada hoy: dudas, certezas, esperanzas" a 
càrrec del P. Luis de las Heras, president de CONFER 

Descans 
Diàleg en grups i col·loqui 

4. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2014 
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2014 
6. Ratificació del pressupost de l’any 2015 
7.        Eleccions de càrrecs de la Junta Directiva 

Pausa breu 
7.        Comunicacions i informacions diverses 
8. Torn obert de paraula 
9. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de 
l’assemblea general) 

 
 
 
 
 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 
S’ha iniciat una actualització de les dades de superiores i superiors majors, així com 
també el llistat de delegats permanents o delegades permanents, càrrec que recau en 
religioses o religiosos que resideixen en comunitats que es troben a Catalunya mentre 
que les seves superiores majors i els seus superiors majors tenen la seva residència 
habitual fora de les terres catalanes. 
 

 

L’URC celebra la seva 72° assemblea general 

 72 

mailto:sec.general@urc.cat
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

  

“Teresa de Jesús, mística 
y transgresora. Cinco 
siglos de un prodigio”  
a càrrec de  Maria José Pérez 
 
 
 
 

En esta jornada formativa nos aproximaremos a 
distintas vertientes de santa Teresa de Jesús 
(1515-1582). La contemplaremos como mujer que 
eleva la voz en un tiempo en el que la sociedad y la 
Iglesia no se lo permitían. Nos acercaremos a la 
escritora excepcional y a la fundadora que 
revolucionó la vida religiosa de su tiempo. 
Finalmente, la descubriremos como experta en la 
relación de amistad con Dios y guía certera en los 
caminos del Espíritu. 
Teresa tiene una palabra válida para nosotros. Los 500 años de historia transcurridos 
desde su nacimiento no le han robado la frescura, y su magisterio es hoy más necesario 
que nunca. 
 
Algo sobre la ponente… Maria José Pérez González es carmelita descalza de Puçol (Valencia). Nació en 
Priego de Córdoba. Es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Ciencias Religiosas. Comenzó su 
andadura en la vida religiosa en las Hermanas de la Caridad de Sta. Ana, y a lo largo de 17 años, desempeñó 
tareas en los ámbitos educativo, pastoral y de gobierno de esta Congregación.  A partir del año 2007 se unió 
a las Carmelitas Descalzas de Puzol (Valencia), donde profesó en 2012. Con su comunidad, ha participado 
en la redacción de cuatro libros: Una luz tan diferente, Juntos andemos, Comenzando siempre y Amor con 
amor, antologías temáticas comentadas de Vida, Camino, Fundaciones y Moradas, publicadas en la Editorial 
de Espiritualidad entre 2010 y 2012. Ha intervenido en Congresos Internacionales (Universidad de la mística 
de Ávila: 2011 y 2014 y Universidad Pontificia de Salamanca: 2014), con temas como la ironía en Camino de 
perfección, la amistad entre Teresa y María de San José y aspectos pragmáticos del epistolario teresiano. Es 
creadora y editora del blog “Teresa de la rueca a la pluma”, que busca presentar la actualidad de Teresa de 
Jesús y su influencia en la vida y la cultura de nuestra sociedad, al tiempo que ofrece materiales para su 
estudio a partir de los recursos disponibles en Internet. 
 
 

  

Data: 14 de març de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  

                           Correu electrònic:  urc.info@gmail.com (nom, cognoms i congregació) 
Pas 2 - Aportació 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres MJP 

 

Maria José Pérez, carmelita descalça de Puçol (València) 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/
mailto:urc.info@gmail.com


4 
 

 

 

Art del cinema i vida consagrada 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

 

'Ida' ha rebut l’ òscar 
2015 a la millor 
pel·LÍCULA ESTRANGERA 

 

“Ida” de Pawel Pawlikowski 
Esta historia de una novicia ha recibido 
importantes reconocimientos como la mejor 
película y el mejor director y guión en los Premios 
del Cine Europeo de este año y así mismo òscar 
a la mejor película extranjera y candidata también 
a los Globos de Oro por el mismo concepto. Anna, 
una joven huérfana, cuando está a punto de hacer 
sus votos tiene dudas y su responsable en la 
comunidad religiosa le invita a que visite a su tía 
Wanda. Esta salida en busca de su identidad le 
enfrentará al descubrimiento de su origen y le 
contrastará con el modelo caduco de su tía, una 
jueza comunista que da ido perdiendo el horizonte 
ahogándose en su pasado. Una reflexión sobre 
las raíces personales y colectivas con una 
significativa referencia religiosa. 

 
 
Data: 20 de març de 2015, divendres. 
Hora: a les 7 de la tarda  
Lloc: Saló Xaverianes. Avinguda Cambó, 12. Barcelona. Accès pel carrer dels Mercaders, 32 
Presentació i comentaris a càrrec de Claustre Solé 
Activitat oberta i gratuïta per a religioses, religiosos i persones consagrades. 
Pel·lícula parlada en castellà. 
Cal inscriure-s’hi (nom, cognoms i congregació) a la UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. 
Correu electrònic: urc.info@gmail.com    

                                                          

Programa del cicle 
1. Preestrena: “Marie Heurtin”. Data: 27 de febrer, divendres. 

Hora: 7 de la tarda. Saló Xavieranes. Avinguda Cambó, 12. 
Barcelona. Presentació: Peio Sánchez. 

2. Projecció de la pel·lícula “Ida”. Data: 20 de març, divendres. 
Hora: 7 de la tarda. Saló Xavieranes.  Avinguda Cambó, 12. 
Barcelona. Presentació: Claustre Solé. 

3. Conferència il·lustrada amb fragments fílmics de Peio 
Sánchez: “La vida religiosa al cinema”. Data: 25 de abril. 
Salesianes. 

4. Sessió amb Cristianisme i Justícia. Projecció de “La Misión Tseltal” (Mans Unides) i diàleg. Data 
encara sense determinar. 

5. Projecció d’una pel·lícula a càrrec de la Vocalia de PJV per a públic jove. Pel·lícula, data i lloc encara 
sense determinar. 

 

Cicle de cinema i vida consagrada 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC 

Estiu 2015 
 

EE1 
 Dates: 20 a 26 de juliol de 2015, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
Carles-Xavier Noriega, monjo 
Tema: Pregar avui amb els pares del desert 
Inici: matí del dia 20 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 26 després de dinar 
Preu: 310 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2015. 

 

 

EE2 
Dates: 10 a 16 d’agost de 2015, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Pregant sota la pluja. (Un estar en el món des de 
l'alegria de Déu).  
Inici: matí del dia 10 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 16 després de dinar 
Preu: 310 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2015. 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a l’URC  

a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic:dimarts, de 
10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça 
postal, correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada rebuda la confirmació 
de la plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres 
EE1 (Montserrat, 20-26 juliol) o EE2 (Montserrat, 10-16 agost). 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les 
inscripcions. 
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La Facultat de Teologia de Catalunya celebra cada setmana «la quarta hora de 
dimecres», a partir de les 12,10 a l’Aula I, per tractar temes monogràfics oberts a 
professorat i alumnat. El dia 25 de febrer el tema fou: «L’any de la vida consagrada», 
desenvolupat en dues parts. 
 

1) Projecció de l’audiovisual «Amb alegria rere les petjades de Jesús», sobre la 
Vida Consagrada a Catalunya 
 

2) Taula rodona amb professors de la FTC:  
G. Lluís Serra, F.M.S., secretari general de la URC; M. Margarita Bofarull, R.S.C.J.; 
M. Maria Claustre Solé, O.D.N.; P. Domènec Valls, S.D.B.; P. Agustí Borrell, O.C.D. 

Dues preguntes a cada professors: “¿Com veus i com viu la vida religiosa”. Un 
testimoniatge clar i directa ben Acollir pel públic assistent. 

 

 

 Gran èxit de 
participació en 
l’inici del cicle 
“Art del 
cinema i vida 
consagrada” 
amb la 
preestrena de 
la pel·lícula 
“Marie 
Huertin”, que 
ha obtingut la 
valoració 
favorable del 

públic. Peio Sánchez ha fet una introducció i, una vegada projectada la pel·lícula, ha 
realitzar un comentari sobre els punts més destacats del film. El saló de le xaverianes, 
antiga filmoteca de Catalunya, conserva la tradició d’un espai dedicat al cel·luloide. 
Una pel·líocula inspirada en fets reals, realitzada de forma suggerent i magistral. 
S’estrenarà a inicis d’abril. 

Facultat de Teologia de Catalunya: visió i testimoniatge 

El cicle “Art del cinema i vida consagrada” s’inicia amb una preestrena  
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Quan vaig presentar José Antonio Pagola en la darrera jornada de formació permanent, 
organitzada per l’URC, vaig dir que Pagola parlaria gairebé exclusivament de Jesús, tema 
que fa referencia a la “norma suprema de la vida religiosa: el seguiment de Jesús segons 
l’Evangeli”. Per tant, que entraria al nucli més profund de la nostra vida, Jesús, justament 
en la celebració de l’Any de la Vida Consagrada. A més, la seva inquietud actual més vibrant 
és la constitució de grups de Jesús, que s’estan estenent per tot arreu. Ara bé, què és una 
comunitat religiosa sinó un grup de Jesús? 

Avui, a través del Servei de Documentació, publiquem la tercera i darrera tramesa dels 
apunts que va utilizar en l’esmentada jornada. D’aquesta manmera disposem de les tres 
parts de la seva exposició. Una oportunitat magnífica per seguir el seu pensament. Postser, 
anant una mica més enllà, ens podem formular un interrogant: no val la pena promoure 
grups de Jesús en el nostre entorn? Una manera important d’afavorir l’evangelització. 

José Antonio Pagola ho planteja així: “Un proceso de renovación evangélica. En estos 
tiempos en los que se está produciendo un cambio sociocultural sin precedentes, la Iglesia 
necesita una conversión sin precedentes para engendrar de manera nueva la fe en 
Jesucristo. El giro que necesita el cristianismo actual, la autocorrección decisiva, consiste 
sencillamente en volver a Jesús para centrar a la Iglesia con más verdad y más fidelidad en 
su persona y en su proyecto del reino de Dios. Esta renovación radical de la Iglesia 
dependerá, en buena parte, del desarrollo de pequeños grupos y comunidades que se 
atrevan a reactualizar hoy la “experiencia fundante” que vivió junto a Jesús aquel primer 
grupo de seguidores y seguidoras que escuchó su llamada en Galilea.” 

Mario González Jurado és el coordinador dels Grups de Jesús. Podeu seguir l’activitat en 
la següent adreça del web: http://www.gruposdejesus.com/ 

Lluís Serra 

 

Una proposta de José Antonio Pagola: “Els grups de Jesús” 
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CELEBRACIÓ DEL 150è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE 
LES GERMANETES DE L’ASSUMPCIÓ  

Les Germanetes de l’Assumpció celebrem cent cinquanta anys de 
vida. Cent cinquanta anys d’història d’un carisma en l’Església per 
a una missió a favor de la humanitat. Cent cinquanta anys de 
fidelitat per part de Déu que ens ha anat acompanyant i «salvant 
en la debilitat i la pobresa». Durant tot aquest any, inaugurat el 3 
d’abril del 2014, us convidem a unir-vos a aquesta acció de 
gràcies. 

El 17 de juliol de 1865 naixia una nova congregació a França en 
el si d’una família espiritual més àmplia, la de l’Assumpció, 
formada avui per cinc congregacions. Llavors era l’inici de la 

industrialització i de l’èxode rural. A les ciutats augmenta la població obrera i també es 
genera molta misèria. Enmig de tanta pobresa i de la inquietud eclesial de poder respondre 
apostòlicament a aquest món obrer empobrit, es troben Etienne Pernet i Antoinette Fage, 
els nostres fundadors. Tocats pel sofriment humà i habitats per l’Evangeli van intuir una 
resposta: 

PROCURAR LA GLÒRIA DE DÉU PER LA SALVACIÓ DELS POBRES I DELS PETITS 
PEL CAMÍ DE L’ENCARNACIÓ QUE VA SEGUIR JESÚS, EL SERVENT, L’ENVIAT DEL 
PARE, i això per uns mitjans senzills de servei, essent present en les famílies, en els 
moments de dificultat, de malaltia, de tristesa. 

En aquests cent cinquanta anys, les maneres de viure, de pregar, de comprometre’ns pel 
Regne han anant canviant, seguint el fil de les transformacions de la societat, de l’Església, 
de la Congregació, de nosaltres mateixes. Sortir a l’encontre de les persones i acollir-les, 
estar atentes a la vida, fer petits serveis, crear llaços veïnals, animar a la participació 
ciutadana i eclesial, afavorir poder conviure amb inquietud evangelitzadora, participar en 
els diferents col·lectius, tant socials com pastorals, promoure la creació de grups de fe, teixir 
relacions d’amistat des de la vida quotidiana, convidar a pregar, treballar en xarxa, obrir-
nos a accions locals i internacionals a favor de la justícia, la pau i la cura de la Creació ha 
estat el fil conductor per a anar encarnant l’Aliança de l’Amor de Déu amb el seu poble.  

«Amb el Regne de Déu passa com quan un home sembra la llavor a la terra: tant si dorm 
com si està despert, de nit i de dia, la llavor germina i creix, sense que ell sàpiga com» (Mc 
4,26-27). 

Aquestes paraules de Jesús il·luminen la història de les Germanetes. De la petita llavor 
sembrada per dues persones apassionades per la salvació dels més desafavorits nasqué 
una Congregació internacional, avui present a vint-i-quatre països de tots els continents. 
Mai no ha tingut institucions importants, sinó que, enviades al cor mateix de la humanitat, 
rebem de l’Església la tasca de demanar al Senyor la humilitat i l’audàcia necessàries 
perquè els nostres «actes parlin de Jesucrist» i els pobres puguin experimentar la tendresa 
de Déu. 

La fe en Jesucrist i la duresa de la situació actual ens porten, avui com ahir, a continuar 
apostant per aquest somni de fraternitat universal, per la construcció d’una casa comuna 
per a tota la humanitat. Cent cinquanta anys de «migració» que ens empeny a seguir 
estimant apassionadament el nostre temps perquè arribi el seu Regne.    

150 anys de les Germanetes de l’Assumpció 

https://plus.google.com/u/0/photos/118233566867984158516/albums/6086708793350336273/6086708793375580450
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Aquest dia, reafirmem el nostre compromís vers les polítiques d’igualtat entre homes i 
dones, davant d’una situació social, política i econòmica de clar retrocés en el model 
democràtic de relacions laborals i de drets socials. 

Un nou 8 de març marcat per la crisi econòmica, les polítiques d’austeritat i el fort retrocés 
legislatiu i ideològic, contrari a l’avanç social en igualtat i diversitat, imposat per la reforma 
laboral, la reforma educativa i l’atac frontal als drets en la matèria de salut sexual i 
reproductiva, d’un govern, per al qual indiscutiblement la igualtat de gènere no és una 
prioritat. 

Denunciem el fort impacte de gènere en les retallades pressupostàries en serveis públics, 
que tenen efectes directes en l’augment del treball de tractes adjudicats a les dones, en 
l’increment de l’atur, la imposició de la segregació educativa, la supressió de l’educació en 
igualtat, entre altres, tot el que suposa el desmantellament de l’incipient Estat de benestar i 
el retrocés en les conquestes i drets aconseguits. 

Malgrat tot, el despertar de la dona no s’atura. NOSALTRES, DONES OBRERES I 
CRISTIANES en coherència amb l’actitud de Jesús de Natzaret vers la dona, defensem 
l’equitat entre els éssers humans i la dignitat com a filles i fills de Déu per daunt del capital 
i del patriarcat. 

I ESPEREM I CONSTRUÏM EL FUTUR AMB FE I ESPERANÇA TREBALLANT I LLUI-
TANT PERQUÈ… 

 Arribi el dia que no haguem d’adaptar-nos a estereotips, sinó que siguem totes 
lliures per a expressar-nos tal com som. 

El dia de la Dona treballadora 
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 Arribi el dia en què els beneficis de la vida humana i del treball siguin justament 
repartits. 

 Arribi un temps de pau, on la violència desaparegui i homes i dones ens puguem 
estimar, ser estimats i estimades. 

 Arribi un dia en què l’Església sigui veritable Assemblea del Poble de Déu i no hi 
hagi cap tipus de discriminació, on es puguin expressar els carismes, decidir 
responsabilitats, on la comunió sigui llavor de la transformació de la societat. 
 
ARRIBARÀ UN DIA EN QUÈ VIUREM EN UN MÓN ON REGNI LA JUSTÍCIA, LA LLIBER-
TAT I LA FRATERNITAT 

MOVIMENTS I COL·LECTIUS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: ACO, 

GOAC, JOC I MIJAC, CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS OBRERS I 

POPULARS I DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE 

CATALUNYA 

 

 

 

El proper dijous 5 març, amb motiu de la presentació dels quatre primers títols de la 
col·lecció de quaderns de Jesuïtes Educació sobre la necessitat d'adaptar l'escola als 
requeriments i necessitats del segle XXI. 
Els quaderns, confeccionats per un equip encapçalat pel director general de la Fundació 
Jesuïtes Educació, Xavier Aragay, abasten des d’un inventari de consideracions que 
justifiquen la necessitat d’introduir canvis educatius fins a les primeres passes que han 
començat a fer en aquesta direcció els 8 col·legis dels jesuïtes a Catalunya, immersos en 
un projecte de transformació profunda batejat com a Horitzó 2020. 
 
Amb:  
Gregorio Luri, filòsof i expert en educació; Màrius Martínez, pedagog i professor de Ciències de l'Educació 

Franc Ponti, professor d'EADA; Ignasi Aragay, director adjunt del diari ARA; Albert Sáez, director adjunt d'El 

Periódico. Presentarà l'acte la periodista Agnès Marquès. 

  

Dia: dijous 5 de març | Hora: 19 h 

Lloc: Auditori Blanquerna. C/ Valldonzella, 12 de Barcelona 
Entrada lliure. L'acte s'emetrà en directe, via streaming. I a twitter a #quadernsje i @JesuitesEdu. 

"Transformar l'educació és possible" 
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CÀRITAS CATALUNYA PRESENTA L’INFORME DE LA FUNDACIÓ FOESSA SOBRE 

EXCLUSIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL A CATALUNYA  

El cardenal arquebisbe de Barcelona i responsable de Càritas Catalunya, Lluís Martínez 

Sistach, ha presidit l’acte 

Avui dijous, 26 de febrer, a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense, a Barcelona, 
ha tingut lloc la presentació de l’Informe de la Fundació FOESSA (Foment d’Estudis Socials 
i de Sociologia Aplicada) sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, amb els 
resultats de l’Enquesta sobre Integració i Necessitats Socials, 2013. L’acte ha estat presidit 
pel cardenal arquebisbe de Barcelona i responsable episcopal de Càritas Catalunya, Lluís 
Martínez Sistach, acompanyat de la Dra. Carme Borbonès, presidenta de Càritas 
Catalunya, del Sr. Francisco Lorenzo, coordinador d’Estudis, Comunicació, Sensibilització 
i Incidència de Càritas Espanyola, i del Dr. Àngel Belzunegui, director de la càtedra 
d’inclusió social de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona. 

L’Informe FOESSA, elaborat per la Fundació del mateix nom, vinculada a Càritas Espanyola 
des de l’any 1965, estudia de forma periòdica i continuada la situació social d’Espanya. Els 
anteriors informes, publicats els anys 1967, 1970, 1975, 1980-83, 1994 i 2008, tractaven en 
conjunt la situació social a Espanya. L’actual informe, el setè, tracta a més, la situació social 
en les diferents comunitats autònomes espanyoles. Per això en l’acte d’avui, s’ha presentat 
en detall la part de l’informe corresponent a Catalunya. 
 
El cardenal Lluís Martínez Sistach ha detallat les dades més rellevants de l’Informe i les ha 
resumides en deu idees força: 
1.- Catalunya registra un risc de pobresa i d’exclusió social inferior a la mitjana d’Espanya. 
Ocupa el quart lloc en les taules d’estudi i la taxa de pobresa i exclusió afecta el 20% de la 
població. S’ha produït, però, un augment de llars que manifesten tenir dificultats per arribar 
a final de mes.  

Presentació de l’informe de la Fundació FOESSA 



  

12 
 
 

2.- S’ha produït també un increment de la desigualtat a Catalunya, amb una evolució inferior 
a la resta d’Espanya. Una desigualtat que ha crescut en un 5,4%, enfront al 8,6% 
d’Espanya, entre 2008-2012.  
3.- El nucli central de la societat catalana, allò que es denomina integració plena, és ja una 
estricta minoria, solament un 33% de la població no resta afectada per cap indicador 
d’exclusió social. L’exclusió severa arriba al 9% de la població catalana, amb una incidència 
lleugerament inferior a la 
d’Espanya. És primordial 
oferir atenció d’urgència a 
198.000 llars, en situació 
d’exclusió social severa.  
4.- Els problemes d’exclusió 
que més afecten a la 
societat catalana són els 
relacionats amb el treball, la 
vivenda i la salut.  
5.- A Catalunya, 4 de cada 
10 persones resta afectada 
per situacions d’exclusió 
lligades a temes de treball.  
6.- A Catalunya 1 de cada 10 
persones viu allunyada dels 
espais de participació social i política. Hi ha una mostra clara de desafecció política.  
7.- 3 de cada 10 persones, està afectada per factors d’exclusió residencial (accessibilitat i 
adequació –barreres arquitectòniques-, habitabilitat i estabilitat de la vivenda). L’11% de les 
llars ha de fer front a despeses excessives  per mantenir la llar en condicions normals,  la 
mateixa proporció que a la resta d’Espanya. Aquesta situació els aboca a una situació de 
pobresa.  
8.- La xarxa social propera és intensa i plural, i és per a moltes famílies l’aixopluc que els 
acull davant les situacions de crisi. Les llars més vulnerables han acudit a l’atenció de 
Càritas, per davant dels serveis socials públics i d’altres entitats. 
9.- L’exclusió social afecta majoritàriament a les famílies pobres, amb baixa taxa de treball 
i a les famílies amb fills petits i joves. 
10.- El risc d’exclusió social es duplica entre la població a l’atur i entre aquella població 
ocupada amb treball a precari o intermitent. Aquest risc s’incrementa entre les persones 
menors de 18 anys. 
 
Per part seva, el Sr. Francisco Lorenzo, coordinador de l’estudi, ha destacat que 2 de cada 
3 persones en exclusió ja ho estaven abans de la crisi i que tenim un model de benestar 
dèbil. Som davant d’un fracàs del model. En totes les noves iniciatives que sorgeixen hi ha 
una clara aposta per allò comunitari.  Som a temps de tenir una reacció col·lectiva que ens 
faci sortir de la crisi. L’atur de llarga durada deteriora les capacitats personals. El que es 
destrueix en època de crisi no es recupera de forma espontània en temps de bonança.         
 
El Dr. Àngel Belzunegui, bon coneixedor de la realitat social catalana, ha manifestat que 
amb la crisi una part important d’ella s’ha empobrit amb la crisi i ha fet especial esment del 
fet que un 15% de les persones amb treball a Catalunya són pobres; la feina ja no blinda 
contra el risc de la pobresa. Així mateix, la pèrdua d’habitatge genera una major situació de 
fragilitat. Ens trobem davant d’un cercle perniciós que afecta cada vegada més persones. 
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Hi ha també una pèrdua important de renda familiar agregada. Hem de canviar de 
paradigma i passar d’una economia de béns materials a una economia de béns relacionals. 
 
La Dra. Borbonès ha moderat les distintes intervencions dels assistents, que han permès 
aprofundir en els diferents aspectes de l’informe, que s’adjunta en la versió catalana i 
espanyola al web www.tarraconense.cat. 
 

 

Us convidem a la presentació del llibre 

LA PREGÀRIA INTERRELIGIOSA, 

AVUI. Poden pregar juntes les 

religions? 

A càrrec de: 

Francesc Torradeflot, director de la 

UNESCO-diàleg interreligiòs, Barcelona 

Xavier Melloni, jesuïta, antropòleg i teòleg 

Jesús Sans, o.c.d, autor del llibre 

i amb la participació del Director General d'Afers Religiosos, 

el Sr. Enric Vendrell 

Dilluns, 16 de març de 2015, a les 19.00 hores 

Llibreria Claret - c/ Roger de Llúria, 5. Barcelona 

Una consistent aportació sobre un tema cabdal en el diàleg interreligiós: la possibilitat que 
les tradicions religioses es trobin entre elles en un espai que les transcendeix a totes. 
És l’àmbit de la pregària. L’autor aborda amb rigor tots els aspectes d’aquesta qüestió. En 
primer lloc, els trets fonamentals de com cada tradició concebeix el seu acte, és a dir orant. 
En segon lloc, les dificultats i possibilitats des de la teologia cristiana sobre la trobada de 
les diverses religions en la pregària, silenciades davant el Misteri. En tercer, els antecedents 
bíblics sobre aquesta comunió interreligiosa en la pregària. En quart lloc, les experiències 
concretes que ja s’han dut a terme: entre elles, el cas del grup interreligiós de Lleida. 
Finalment, un suggeridor annex final amb cites sobre la pregària de místics i contemplatius 
de les diferents tradicions. 

 

 

(Jordi Llisterri –CR– 26/02/2015) Si algú coneix els currículums de l’assignatura de religió 
catòlica és el pare Francesc Riu. Salesià, pedagog i que va ser durant 25 secretari general 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ho té molt clar: “Res més lluny de fer pregar 
a les escoles”. 

El pare Riu creu que tota la polèmica sobre el nou currículum és interessada i que 
“s’atribueix a currículum coses que estan lluny de la voluntat de la Comissió Episcopal 
d’Ensenyament i del text. Llegeixen el text des del prejudici i en fan una lectura que no és 
la correcta”. Però va més enllà i afirma que al contrari del que retraten els titulars “hi una 
canvi total d’orientació i es trenca amb el passat aquí a Espanya”. 

“No s’avaluen creences, en absolut”, i “enlloc es dona per suposat la fe de l’alumne”, 
remarca, com ha estat sempre en l’assignatura de religió.  Una altra cosa és que sigui 

La pregària interreligiosa, avui. Poden pregar juntes les religions? 

Francesc Riu: “No s’obliga a resar a escola” 

http://www.tarraconense.cat/
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raonable que “si s’han de saber coses de la religió catòlica, creients i no creients, han de 
saber què significa pregar o exemples pràctics de pregària. Però ni es pressuposa la fe de 
l’alumne, ni s’ensenya a pregar”. 

Ho avala amb el mateix text del currículum. “Això que diuen que s’obliga a pregar va 
justament en contra la voluntat d’aquest nou currículum, on s’afirma taxativament que no té 
res a veure amb la catequesi. I a més això trenca radicalment amb els currículums 
anteriors”. Ell mateix ja ho explicava aquest dimarts en un article publicat just després que 
es fes públic el currículum. 

Per Riu és molt significatiu que per primera vegada el text oficial digui: “convé subratllar que 
lluny de la finalitat catequètica o de l’adoctrinament, l’ensenyament de la religió catòlica 
il·lustra als estudiants sobre la identitat del cristianisme i la vida cristina”. Riu explica que 
“abans això no hi era” i que és “el canvi més radical”. Del text també remarca que la proposta 
curricular de la religió s’integra en el “desenvolupament de la responsabilitat personal i 
social”, la “coresponsabilitat”, la “solidaritat”, la “llibertat”, la “justícia”... 

I també nega que desaparegui la referència a les altres religions. Al contrari. El document 
aprovat pels bisbes demana una “formació de competències que permetin exposar i 
defensar de manera la racionalitat de pròpies creences religioses i el respecte a les alienes”. 
I si no es concreta en el temari tant com en l’anterior, és perquè el nou currículum és molt 
més genèric que l’actual. 

"Sempre s’ha publicat al BOE" 

Pel pare Riu “el canvi de mentalitat està expressat en les introduccions” tot i que reconeix 
que el redactat del estàndards d’aprenentatge pot ser mal interpretat. “Però el que 
és important són els criteris”, diu. I afegeix que les orientacions que s’ha donat als delegats 
d’ensenyament van clarament en aquests direcció no catequètica. 

Finalment, també es mostra sorprès que es digui que és la primera vegada que es publica 
el currículum aprovat pels bisbes al BOE. “Sempre s’ha publicat al BOE”. I recorda que ja es 
va publicar el de l’Islam, del qual no se n’ha parlat. De la mateixa manera s’han publicat al 
BOE els currículums elaborats pels representants religiosos de totes les confessions que 
tenen el reconeixement estatal. 

Riu conclou que “els comentaris crítics parteixen del supòsit que s’ha de suprimir la religió 
i, per tant, com més es ridiculitza, millor”. Una assignatura que, en tot cas, sempre cal 
recordar que és optativa i que cap alumne està obligat a escollir-la.  

Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/francesc-riu-no-sobliga-resar-escola 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf
http://catalunyareligio.cat/ca/blog/nou-ardor/classe-religio-un-abans-un-despres-187149
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/11/pdfs/BOE-A-2014-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/11/pdfs/BOE-A-2014-12886.pdf
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(Jordi Llisterri –CR– 1/03/2015) "Conèixer i arrelar la fe en Al·lah, Creador de l'Univers, de 
tots els éssers vius i Únic Déu adorat"; "Reconèixer l'Alcorà com a paraula de Déu revelada 
al Profeta Muḥammad"; "llegir, recitar i memoritzar diferents fragments de l'Alcorà", 
"Comprèn i recita pregàries d'agraïment a Al·lah per tot el que ens ha donat"... Són cites 
textuals del currículum de religió islàmica publicat pel ministeri de Wert. Les agafem, 
les traiem fora de context, i diem que els 
imams utilitzaran les aules per adoctrinar als 
infants, i ja tenim el Cristo muntat. 

També hi ha la possibilitat de voler fer 
quedar bé l'assignatura. Llavors tenim altres 
fragments. "En l'Ensenyament Religiós 
Islàmic es presta especial atenció a les 
diferents manifestacions culturals que ens 
envolten, posant l'accent en la cultura 
islàmica i fomentant el respecte i la 
tolerància amb la resta de cultures presents 
a la nostra societat multicultural, i cada 
vegada més intercultural". "Tracta els temes 
transversals referits a (...) la igualtat 
d'oportunitats i no discriminació, els valors que fomentin la igualtat efectiva entre homes i 
dones, la prevenció de la violència de gènere, la resolució pacífica de conflictes en tots els 
àmbits de la vida personal i social, així com dels valors que sustenten la llibertat, la justícia, 
la pau, la democràcia, el respecte als drets humans i el rebuig a la violència terrorista, la 
pluralitat, i de qualsevol tipus de violència". Tot està publicat al BOE des de l'11 de 
desembre. 

Això, és una mica el que ha passat amb la polèmica d'aquesta setmana sobre el currículum 
de l'assignatura de religió catòlica. Part del poblema és que de la missa se n'ha explicat la 
meitat. 

Pocs se l'han llegit 

Quan es va publicar dimarts el currículum, sembla que ningú hi va prestar gaire atenció. Va 
començar a circular per internet una versió parcial del currículum, però curiosament no és 
fins dimecres que es comença a posar el crit al cel. Les agències de notícies comencem a 
fer circular un resum amb la mateixa interpretació. Tots els comentaris i titulars sobre 
que caldrà resar a les aules es repeteixen com un mantra sense que la majoria dels que en 
parlen coneguin el text. Diguin el que diguin des de l'Església, el ministre Wert fa resar a 
l'aula. Ha estat com clamar en el desert.  

Una versió parcial 

En els resums no es fa referència al marc en el que s'ha de desenvolupar el currículum. El 
mateix text diu que “convé subratllar" que l'assignatura està "lluny de la finalitat catequètica 
o de l’adoctrinament". No es compara el text amb versions anteriors ni amb el format d'altres 
currículums. Àngela Maria! 

Una matèria especialitzada 

Algun tertulià o columnista s'atreviria a discutir el currículum de matemàtiques o de física i 
química? O fer-ho sense parlar abans amb experts i només per haver-ne sentit tocar 

Quatre coses que expliquen (o no) la polèmica del currículum de religió 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/11/pdfs/BOE-A-2014-12886.pdf
http://catalunyareligio.cat/ca/articles/66284
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/11/pdfs/BOE-A-2014-12886.pdf
http://catalunyareligio.cat/ca/articles/66284
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tribu-de-catalunya-radio/la-nova-assignatura-de-religio-ensenyara-a-resar/audio/871527/
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/norbert-miracle-vicesecretari-de-la-conferencia-episcopal-tarraconense-no-crec-que-aquest-curriculum-adoctrini/
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/francesc-riu-no-sobliga-resar-escola
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campanes? Doncs amb el de religió, si. Aquests dies també serveixen per pensar si els que 
opinen alegrament sobre aquest tema sense cap coneixement i a partir de pressupòsits fan 
el mateix amb la resta de temes. Pensar si definitivament hem perdut l'Oremus.   

Un titular 

Els periodistes vivim de 
titulars, que no sempre 
permeten el matís. Com a 
mostra, divendres a la roda 
de premsa del bisbat de 
Girona, després de llargues 
explicacions sobre el tema, 
fins la darrera pregunta 
encara insistien en si es 
resava a l'aula. Un 
calvari. També ajuda a la 
confusió que les escoles 
cristianes i catalanes estiguin 
majoritàriament en contra de 
la LOMCE. Estar en contra la 
LOMCE o del currículum en concret, no és estar en contra de l'assignatura de religió.  

Un llenguatge incomprensible 

 Un dels motius de la polèmica és que el text del currículum és incomprensible per aquells 
qui no comparteixen el llenguatge del món religiós. Està escrit per una època de cristiandat, 
on es dóna per pressuposada la confessionalitat de la majoria dels interlocutors. El redactat 
del text no ajuda gens a explicar que és avui la classe de religió. En el pecat hi va la 
penitència. En una societat més secularitzada com la catalana això encara grinyola més. 
Probablement, estaríem més propers als currículums que redactessin els bisbes francesos 
que porten 100 anys de laïcitat al darrera. 

El desconeixement de l'assignatura de religió 

Probablement el 99,9% de persones que han pontificat sobre aquest tema comparteixen un 
problema: no coneixen què s'està fent avui a les classes de religió. O ho desconeixen, o es 
pensen que encara és la "Formación del Espíritu Nacional" en versió catòlica. Fa molts anys 
que l'assignatura de religió, impartida ara majoritàriament per laics, no és catequesi. Aquest 
professorat és escollit pels bisbes però ha de tenir la mateixa formació, grau acadèmic i 
capacitació que la resta de docents del centre. Els "hermanos" tronats ja no fan l'assignatura 
de religió. 

Adaptació del professor 

El currículum és el marc en el que es mou l'assignatura, però qui acaba decidint que es fa 
a l'aula és el professor. I el primer que ha de fer el professor és alguna cosa que pugui 
interessar a infants o adolescents, que no serà precisament resar a l'aula. Si no ho fa així, 
l'any següent no s'hi apunta ni una ànima i es queda sense feina. Els alumnes no 
combreguen amb rodes de molí. A l'escola religiosa, a priori, no tenen aquest problema, 
però també fa anys que han adaptat l'assignatura a una escola que està oberta a tothom. 
Això encara és més així en les escoles amb una forta presència d'immigració. De fet, a la 
majoria d'aules, tant públiques com concertades, en aquests moments es fa una cosa més 
semblant a cultura religiosa que a religió catòlica. 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/bisbat-girona-si-algun-docent-religio-fa-resar
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/bisbat-girona-si-algun-docent-religio-fa-resar
http://www.ccma.cat/324/les-ampa-demanaran-als-alumnes-no-cursin-religio-i-escola-cristiana-veu-molt-intervencionista-el-plantejament-de-lassignatura/noticia/2645997/
http://www.ccma.cat/324/les-ampa-demanaran-als-alumnes-no-cursin-religio-i-escola-cristiana-veu-molt-intervencionista-el-plantejament-de-lassignatura/noticia/2645997/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/24/pdfs/BOE-A-2015-1849.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/whatsapps-dels-professors-religio-treuen-fum
http://www.catalunyareligio.cat/ca/node/152543
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Els pobres professors 

Els qui han patit més la polèmica no és el ministre, sinó els professors. Sobretot perquè s'ha 
donat una imatge del que estan fent, i del que continuaran fent, en els centres públics que 
no respon a la realitat. No m'invento que alguns bisbats han rebut trucades de professors 
plorant (com una Magdalena). Alguns bisbats han sortitpúblicament a donar-los suport. 
Tampoc els fan cap favor ser més papistes que el papa i fer interpretacions sobre el 
què diria el papa Francesc, que altra feina té.  

Res no canvia gaire 

No s'avaluen les creences sinó els coneixements sobre la matèria. És una assignatura 
optativa, ningú està obligat a res. Els bisbes (o els responsables de cada confessió) sempre 
han redactat el currículum i proposat els professors. Els alumnes de religió tenen una nota 
de l'assignatura en el seu expedient. Tot això, malgrat els canvis de la LOMCE, no canvia. 

Lluny del que diuen els 
predicadors de l'Apocalipsi, la 
religió no torna a les aules; ja hi 
era. El que canvia és 
l'alternativa a l'assignatura, les 
hores lectives (que es 
redueixen) i que la nota podrà 
computar com la resta 
d'assignatures en les mitjanes. 

 Tots contra el PP 

Són molts els motius per estar 
contra la LOMCE. Però cal 
donar al Cèsar el que és del 
Cèsar. El currículum el fan els 
bisbes o els responsables de les 
confessions religioses que 
tenen acords amb l'Estat. No el 
fa el ministre. Això ha estat així 
tant amb els governs del PSOE i 

del PP. I ningú es va estripar les vestidures. De fet, el ministeri va tombar una primera versió 
del currículum que va enviar la Conferència Episcopal perquè no s'ajustava als criteris 
pedagògics de la LOMCE, i els bisbes van haver d'enviar una nova versió.  

Catalunya no té competències 

Els bisbats catalans sempre han donat orientacions per adaptar el currículum a la realitat 
catalana. Però el 100% del contingut curricular es fixa des de Madrid. El que si que poden 
fer les comunitats autònomes amb competències en educació és modificar l'horari. Amb la 
LOMCE, el mínim són 45 minuts a la setmana. A Catalunya, a primària serà una hora i mitja 
a la setmana, i a secundària una. Pràcticament igual que abans i però es perd una hora a 
primer d'ESO. No es peccata minuta però, per exemple, a Andalusia es passa a fer la meitat 
d'hores. 

Un tema ideològic 

I es que, per a més inri, la majoria de comunitat autònomes que retallen hores són 
governades per l'esquerra i les que les mantenen per la dreta. Això ja mostra com encara 
es juga amb aquesta assignatura des de pressupòsit ideològics. 

http://www.bisbaturgell.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7339%3Areflexions-del-delegat-densenyament-durgell-davant-lenrenou-sobre-el-nou-curriculum-de-religio&catid=1%3Anoticies-del-bisbat-durgell&Itemid=100256&lang=ca
http://www.ara.cat/societat/portaveu-Esglesia-Plural-curriculum-papa_Francesc_0_1310869014.html
http://www.ara.cat/societat/portaveu-Esglesia-Plural-curriculum-papa_Francesc_0_1310869014.html
http://elcafedeocata.blogspot.com.es/2015/02/mis-conversaciones-con-periodistas.html
http://elcafedeocata.blogspot.com.es/2015/02/mis-conversaciones-con-periodistas.html
http://www.ara.cat/societat/Wert-tornara-resar-alumnes-religio_0_1310868965.html
http://www.ara.cat/societat/Wert-tornara-resar-alumnes-religio_0_1310868965.html
http://www.lavanguardia.com/20150226/54427660909/los-obispos-insatisfechos-con-la-asignatura-de-religion-en-la-lomce.html
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Com a mostra una pregunta parlamentaria d'aquesta setmana adreçada al ministre Wert: 
"¿Té intenció, davant la ridiculesa de la situació, de reconsiderar el currículum de 
l’ensenyament de la religió catòlica i depurar responsabilitats per haver portat fins al BOE 
unes creences respectables però que pertanyen a l’àmbit privat?". No es recorda una 
polèmica semblant quan el BOE va publicar el currículum de religió de la LOGSE. Uns altres 
que han sortit amb un ciri trencat han estat algunes AMPES demanant un "boicot" a 
l'assignatura. 

Un debat de fons 

En definitiva, el tema no està tant en resar o no resar a les aules, sinó en com s'ordena la 
presència de l'assignatura de religió a l'escola. Amb el soroll, no es fa el debat sobre quina 
formació i coneixement del món religiós s'ha de donar als alumnes. I quan fou mort el 
combregaren. 

Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/quatre-coses-expliquen-no-polemica-
del-curriculum 

 
 
 

Madrid, 26 de febrero de 2015 

(IVICON).- La Conferencia Española de 

Religiosos (CONFER) ha lanzado un nuevo 

canal de comunicación que permitirá la 

interacción a través de una nueva 

aplicación móvil para aumentar la difusión 

de las actividades y la labor de la Vida 

Consagrada en España. Con ella se 

pretende aglutinar las noticias, informaciones, Redes Sociales de la CONFER en una única 

herramienta que esté al alcance de todas las personas interesadas a través de sus 

smartphones y tablets. 

Se trata de un proyecto creado por la empresa Eventelling. Esta aplicación, gratuita para 

cada usuario, ya está disponible tanto para IOS como para Android y se puede encontrar 

tanto en Apple Store como en Google Play. Se busca como “Conferencia Española de 

Religiosos”, se descarga clicando cuando aparezca el logo de CONFER y al instalar se 

realiza un breve registro e identificación personal, como suele ser habitual en este tipo de 

aplicaciones. 

 
 

                                               

          

La Diputació de Barcelona ha subvencionat el projecte de recuperació arquitectònica 
del conjunt i la reordenació del seu entorn paisatgístic 

 

CONFER llança el seu App per a dispositius mòbils i tauletes 

El Monestir de Santa Cecília 

es recupera per convertir-se en nou espai artístic 

http://www.lavanguardia.com/vida/20150226/54427655605/ampas-catalanas-religion.html
http://www.catalunyareligio.cat/ca/node/151999
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El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i el P. Abat Josep M. 
Soler inauguren el nou espai, on l’artista Sean Scully hi exposarà la seva obra, que 

es podrà visitar a l’inici de l’estiu 

Montserrat, 25 de febrer de 2015. La 
rehabilitació del Monestir de Santa 
Cecília de Montserrat, i els edificis 
annexos, ja ha finalitzat. Aquest 
migdia, el P. Abat Josep M. Soler i el 
president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, han 
inaugurat la reforma integral del 
complexe, que ha estat realitzada per 
l’arquitecte Xavier Guitart. El primera 
fase del projecte s’ha dut a terme 
gràcies al conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona, que ha 
subvencionat les obres amb una 
aportació de 800.000 €, i l’Abadia de 
Montserrat, propietària del conjunt 
arquitectònic. 

L’objectiu de les obres, iniciades l’abril 
de 2014, ha estat recuperar i posar en valor del patrimoni arquitectònic del monestir, i alhora 
adaptar respectuosament el conjunt d’edificacions històriques als nous usos del centre 
“Espai d’Art”, tot plantejant una ordenació polivalent i versàtil dels espais existents. Això 
permetrà allotjar un nou centre d’art contemporani compatible amb les activitats de caràcter 
religiós, que estarà a punt a finals del proper mes de juny. 

En aquest context, el pintor Sean Scully crearà un nou espai artístic –que serà una realitat 
al començament de l’estiu-, com a focus impulsor d’una important activitat cultural. Així, 
l’artista hi exposarà la seva sèrie Holly –de fet, aquesta obra ja es pot trobar en la seva 
ubicació definitiva-, i pintarà uns murals cilíndrics per als absis romànics, amb la voluntat 
que esdevinguin veritables retaules del segle XXI. Cal recordar que Scully va donar a 
Montserrat l’any 2010 l’obra La Muntanya d’Oisin, que es pot veure actualment al Museu de 
Montserrat. 

L’antic monestir de Santa Cecília de Montserrat és propietat de l’Abadia de Montserrat i 
comprèn una església d’origen romànic del s. X-XV, una rectoria del s. XVIII, i una sèrie 
d’edificacions annexes del s. XIX relacionades amb la vida monàstica. El conjunt, catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Local segons el Pla Especial de protecció de la Muntanya de 
Montserrat, ha estat objecte de diverses intervencions al llarg del segle XX, entre les quals 
destaca la restauració duta a terme per Puig i Cadafalch entre els anys 1920 i 1930. Després 
que les monges benedictines el van deixar d’ocupar uns anys més tard de la guerra civil, 
l’Abadia de Montserrat va convertir aquest conjunt en un alberg de joventut i casa de 
colònies, i va quedar sense ús en les darreres dècades del segle XX. 

Apunts històrics del Monestir de Santa Cecília 

L’origen del Monestir de Santa Cecília de Montserrat, ubicat al terme municipal de Marganell 
(Bages), a la vessant nord del massís montserratí, es remunta al segle X, quan l’any 942 
l’Abat Cesari va comprar la propietat on s’hi va edificar una església que va ser consagrada 
l’any 959 amb la denominació de Santa Cecília i Sant Pere. 
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L’any 1450 se’n va fer una primera 
restauració, i el 1811 l’exèrcit 
francès va incendiar el recinte 
religiós i l’edifici de la rectoria, que 
van ser restaurats el 1862. 

L’any 1927 es van iniciar 
excavacions per recuperar els 
fonaments primitius del conjunt. El 
1931 es va inaugurar una darrera 
restauració, en un acte en el qual 
Puig i Cadafalch hi va pronunciar 
una conferència. 

 
 
 
 

La Plataforma d’entitats cristianes amb els 

immigrants dedica cada curs les seves 

reunions a conèixer i aprofundir en una 

qüestió que afecti a la vida de les persones i 

comunitats d’immigrants que viuen a casa 

nostra. El curs 2013-2014 el vam dedicar a 

“Immigració, educació i crisi econòmica”. Per aquest motiu vam convidar a diverses 

persones1 relacionades amb el tema ja sigui pel seu treball diari ja sigui en virtut dels 

càrrecs i responsabilitats que ocupen. Amb elles vam mantenir a cada reunió un diàleg del 

qual se’n va prendre nota i que ha servit per elaborar les conclusions que ara us exposem.  

 

a. La crisi ha accentuat una situació de desigualtat que no és nova sinó 

que té un caràcter estructural. Situacions com l’absentisme o 

l’abandonament escolar abans d’acabar el sistema d’ensenyament obligatori, 

són realitats que ja es donaven durant els anys de creixement econòmic. La 

crisi econòmica i social que patim, no és causa d’aquesta realitat estructural i 

profunda, si bé és cert que en molts sentits l’ha agreujada, posant al 

descobert les debilitats del nostre sistema de protecció social.  

 

b. En aquest mateix sentit resulta important distingir entre pobresa només 

econòmica i pobresa socioeconòmica. La primera es planteja com una qüestió 

de supervivència per moltes famílies que no reben cap tipus d’ingrès més enllà 

de les migrades prestacions o els ajuts de tipus assistencial. Veiem però 

                                                           
1 Volem agrair a totes aquelles persones que han vingut a exposar-nos la situació: Sra. Maria Fornós, directora de l’escola 

pública de primària Les Acàcies, al barri del Poble Nou; Sr. Carles Armengol, secretari general adjunt de la Fundació 

Escola Cristiana de Catalunya; Sra. Lola Ballester, educadora de la Fundació Salut Alta (Badalona); Sra. Eulàlia Pagès i Sr. 

Xavier Loza, educadors de la Fundació la Vinya (l’Hospitalet de Llobregat); Sra. Meritxell Ruiz, directora general de suport 

i atenció a la comunitat educativa del Departament d'Ensenyament i Sra Núria Alós, coordinadora del Programa 

CaixaProinfància de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.  

 

Immigració, educació i crisi econòmica: 

donem als nostres infants una oportunitat 
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preocupant la consolidació d’una pobresa socioecònòmica, que es 

manifesta en una manca d’atenció dels pares, en l’extensió de 

determinats mals hàbits (horaris, alimentació…) i en un poc seguiment i 

atenció a l’escolarització dels fills. Aquesta última pobresa és la que pot 

arribar a consolidar el cercle viciós de pobresa i exclusió del qual és molt difícil 

sortir.  

 

c. La majoria d’intervencions no han considerat la immigració com un factor 

determinant a l’hora de valorar l’impacte de la crisi, si bé és cert que s’han 

reconegut un seguit de desavantatges que afecten la població immigrant 

i que acaben per provocar una situació de desigualtat i manca 

d’oportunitats: el coneixement de la llengua, la manca d’una xarxa social i 

familiar sòlida, el nivell d’escolarització dels pares, la residència en 

determinats barris marcats com a territoris d’exclusió, els alts índexs d’atur i 

la inseguretat que provoca la pèrdua del permís de residència, l’elevada 

mobilitat dels pares també durant el curs… Tanmateix també s’han destacat 

fortaleses entre les persones i famílies 

d’immigrants a l’hora d’afrontar aquests 

moments: més motivació i ganes de tirar 

endavant, resiliència a l’hora de superar 

dificultats, més suport comunitari i implicació 

familiar... 

.  

d. Hi ha hagut unanimitat a l’hora de 

valorar com a negatiu l’impacte que han 

tingut les retallades tant en 

l’ensenyament públic com en el 

concertat, ja que ha afectat a programes 

que tenien com a objectiu superar 

determinades mancances d’alumnes en situació de més vulnerabilitat: la 

supressió de la sisena hora, les aules d’acollida, les UEC (Unitats 

d’escolarització compartida)... També s’ha pogut constatar la voluntat de 

l’administració de posar en marxa alguns instruments com el Pla de lluita 

contra el fracàs escolar o el suport escolar personalitzat (SEP), si bé no tots 

aquests plans disposen en aquest moment dels recursos necessaris per 

portar-se a terme. 

 

e. Durant el treball de la Plataforma, hem pres consciència del paper que en 

aquests moments estan jugant les entitats i programes d’atenció de caràcter 

privat, a l’hora de reforçar extraescolarment algunes situacions de 

desavantatge, i a l’hora de fomentar la convivència sobretot a partir d’activitats 

de temps de lleure. Aquest paper però, no hauria de suposar sobre ells una 

càrrega i una tensió que no els correspon, ja que exerceixen el seu treball 

amb professionalitat, però a través de la mobilització de voluntariat i amb 

recursos molt escassos. Es constata amb preocupació que les retallades en 

l’ensenyament han afectat la col·laboració amb entitats que treballen en 

l’àmbit extraescolar, fet que ha repercutit en el seguiment i atenció 
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d’infants amb necessitats especials. Cal establir una  major cooperació 

públic-privat, evitant caure en l’assistencialisme i treballant des de la 

coordinació entre els diferents agents educatius 

 

f. Un dels elements que en aquest moment està afectant més greument les 

oportunitats educatives dels nens i nenes d’aquest país és el de la 

precarietat econòmica familiar per raó de l’atur2. Això provoca un 

empitjorament de les condicions de vida d’aquests infants (habitatge, 

alimentació...), però també un deteriorament de les relacions pares i fills. 

Aquestes situacions afecten transversalment tota la població sigui autòctona 

o sigui població immigrada, i depèn tant del model de família com de l’entorn 

on aquesta es troba. Una constant en la majoria de les intervencions va ser la 

necessitat que tots els programes tinguessin una dimensió familiar, sobretot 

per afrontar la pobresa socioeconòmica. Aquesta dimensió afecta de manera 

especial a famílies migrades de 

determinats països ja que 

l’analfabetisme o certs horaris 

laborals no afavoreixen les 

relacions filioparentals. 

 

g. La identitat és també un tema 

de preocupació per aquelles 

entitats que treballen amb 

adolescents i joves. S’està 

constatant que hi ha una 

segona generació de catalans 

i catalanes que no se senten ciutadans i ciutadanes d’aquí. Són nois i 

noies que han nascut aquí, però que no tenen els referents identitaris clars. 

La crisi en la mesura que està disminuint les oportunitats, i avariant 

l’ascensor social, no ajuda a trencar determinats estereotipus que 

lliguen determinats origens i nacionalitats amb situacions de 

marginalitat. Tampoc ajuda a la integració i cohesió social l’excessiva 

concentració d’alumnat immigrant en determinades escoles. Tanmateix en 

tots els casos s’ha considerat que la diversitats cultural i religiosa si es 

gestiona bé no és només un problema sinó que provoca efectes educatius 

d’enriquiment. Caldrà seguir atentament l’evolució d’aquestes segones i 

terceres generacions, doncs és en elles on ens juguem el futur de la cohesió.  

 

h. La variable entorn urbanístic o barri es va destacar en algunes de les reunions. 

L’entorn físic però també el social (teixit associatiu, serveis socials…) és molt 

important a l’hora de generar dinàmiques d’inclusió que ajuden a superar 

dèficits o a l’hora de generar dinàmiques d’exclusió que fan més agudes les 

desigualtats. Es va destacar l’enorme treball comunitari que està sorgint arreu 

fruit de la xarxa associativa tradicional però també de la participació de nous 

                                                           
2 Del 2008 al 2013 ha pasat del 4,2% al 15,1% el nombre d’infants en llars sense ocupació. (Font IDESCAT partir de 

dades de l’Enquesta de Població Activa) 
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actors (assemblees de barri, platafoma d’afectats per la hipoteca…). Aquí 

també resulta transcendental la col·laboració entre els ajuntaments i les 

associacions de veïns, parròquies, esplais,... però cal per part de 

l’administració una mobilització important de recursos per evitar que 

aquells barris més tocats per la crisi econòmica pateixin una degradació 

física que els marqui definitivament com a zones d’exclusió. 
 

La crisi econòmica  està posant al descobert els dèficits que en igualtat d’oportunitats oferia 

la nostra societat també en educació, però alhora està mobilitzant una enorme quantitat de 

recursos en positiu, refent en alguns llocs estructures de suport familiar, associatiu i 

comunitari que s’havien perdut en anys de bonança. Es fa necessari en aquest punt 

reconèixer el treball, mèrit i esforç realitzat per part de tota la comunitat educativa i 

que ha permès mantenir uns nivells acceptables d’integració social i de qualitat del 

servei educatiu. I això malgrat unes circumstàncies tan adverses. 

Finalment, com a Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants, creiem necessari 

alertar que vivim una situació social d’urgència que està afectant el present de molts 

infants però que hipotecarà el futur de diverses generacions. És per això cal prioritzar 

sense demora totes les polítiques necessàries per assegurar que els nostres infants 

i joves puguin tenir una oportunitat. 

2 de març de 2015  

La Plataforma d'entitats cristianes amb els immigrants está formada per:  
ACO, Caritas, Cintra-Benallar, Convivim, Cristianisme i Justícia, Cristians pel Socialisme, Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona, 
Delegació de Pastoral Social de Barcelona, Ekumene, Fundació Escola Cristiana, Fundació Migra-Studium, Fundació Pere Tarrés, 
GOAC-HOAC, Grup de Juristes Roda Ventura, JOC, Justícia i Pau, Interculturalitat i Convivència, Parròquia de Santa Maria del Pi, 
Pastoral amb Immigrants (PAI), Religioses en barris, Moviment de professionals catòlics de Barcelona, Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC), Bayt-Al-Thaqafa, Iniciatives Solidàries, Comunitat de Sant Egidi, Fundació la Salut Alta i Comunitats de Vida 
Cristiana de Catalunya 

 
 
  

L'obra 
Buscar l’entrellat de l’actuació de Jesús enmig de la seva 
gent és el que suscita tantes preguntes. Què volia 
comunicar per sobre de tot? Què el movia a córrer camins 
per fer-se trobadís amb tanta gent? Per què no tenia por de 
dir el que sabia que aniria en contra seva? Què és el que 
ha fet arribar fins a nosaltres el seu missatge? I sobre tot, 
en quina personalitat es defineix per ser capaç de fer, dir i 
viure el que va viure? Per tots aquests interrogants, ens ha 
semblat interessant analitzar des d’un punt de vista 
psicològic la persona de Jesús de Natzaret, ja que tota la 
informació que tenim d’Ell i la seva manera de comportar-
se desperta en molta gent, encara avui, una admiració 
sense precedents. Per a d’altres, en canvi, suscita 
controvèrsies, burles o ironies. El que està clar és que a 
ningú deixa indiferent. 
Ho hem fet amb la perspectiva que aquest estudi pugui ser 
reflexionat per tota persona interessada en el tema, 

Llibre: “«Jesús, alliberador o sectari?» 



  

24 
 
 

independentment de les seves «creences i el seu bagatge». Així, es podrà constatar com 
actuava Jesús, la seva personalitat i la seva metodologia, per tal de concloure si aquest 
comportament va ser valent, coherent i realista, o per contra contaminant, fanàtic o malaltís, 
tal i com diversos autors han propagat al llarg d’aquests vint-i-un segles. 
 
Joan Masferrer 
L'autor de l'obra va néixer a Torroella de Montgrí (Girona) el 1948. És llicenciat en Psicologia 
Clínica i diplomat en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1982. Es va 
formar com a psicoterapeuta a la mateixa universitat i a diferents escoles de Barcelona, 
Madrid i Castres (França). Ha estat tutor del pràcticum de Psicologia de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC). A l’actualitat continua com a psicoterapeuta a Girona.  

La presentació del llibre serà: 

Barcelona: Dilluns, 9 de març a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret. Amb la 
participació d'Antoni Puigverd, poeta i escriptor, Josep Roca, missioner claretià i Joan 
Masferrer, autor de l'obra. 
  
Girona: Dijous, 19 de març a la Sala Claret de Girona. Amb la participació de Josep Roca, 
missioner claretià i Joan Masferrer, autor de l'obra. 
  

 

  

 

TERESA DE JESÚS, AHIR I AVUI. Una 
relectura de la seva obra en el V Centenari del 
seu naixement  
 
El mes de març del 2015 es compleixen 500 anys del 
naixement de Teresa de Jesús. 
 
Amb aquest motiu es duran a terme durant tot l’any un 
seguit d’iniciatives per recordar i actualitzar la seva 
experiència i el seu missatge. L’interès per aquesta dona 
extraordinària del segle XVI continua creixent, avui més 
que mai. Sorprenen i atrauen el seu testimoni de coratge i 
de fermesa, la seva crida a l’autenticitat i a la interioritat, 
la seva vivència de l’evangeli amarada d’humanisme i 
centrada en l’amor, la seva relació propera amb Déu 
entesa com un tracte d’amistat... 
 
Els seus escrits són d’una gran qualitat literària i d’una 
profunditat espiritual única. El seu influx ha estat notable, 
també a casa nostra, en àmbits tan variats com la 
literatura, l’art o l’espiritualitat. En aquest context, val la 
pena dedicar un cicle de conferències a la seva figura i a 
la seva obra. _________________________________ 
 
Lloc: Auditori de la Fundació Joan Maragall 
Hora: 19h 
Inscripció: 20€  

 

__________________________________ 
 
Dijous 12 de març de 2015 
TERESA DE JESÚS I LA SEVA OBRA 
Agustí BORRELL 
Presentació de la figura històrica de Teresa, amb una 
atenció especial als seus escrits, que són reflex de la 
seva vivència interior i de la seva incansable activitat. 
 
Dijous 19 de març de 2015 
TERESA DE JESÚS EN LA CULTURA CATALANA 

Mercè GRAS i Joan REQUESENS 
La presència de Teresa en el nostre país, a través de les 
edicions de les seves obres, del seu influx en escriptors i 
escriptores espirituals, i especialment de la seva 
repercussió en la literatura (Jacint Verdaguer, etc.) 
 
Dijous 26 de març de 2015 
L’ESPIRITUALITAT AL SEGLE XVI I AL SEGLE XXI 

Laia DE AHUMADA 
Una comparació entre l’espiritualitat del segle XVI, on 
s’emmarca l’experiència i l’aportació de Teresa de Jesús, 
i la dels nostres temps. 
 
Coordinador: Agustí BORRELL  
Inscripció on line  

 

Teresa de Jesús, ahir i avui 

http://www.fundaciojoanmaragall.org/inscripcions_online.php?id_menu=212&id_activitat=408
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Han passat molts segles, ha canviat la manera de viure, s'han multiplicat de forma 
exponencial les experiències i les possibilitats de viure com a creients enmig d'un món 
globalitzat, empobrit, tecnificat, multicultural, divers, assedegat però… Si Teresa de Jesús 
tornés avui seguiria donant veus per dir quant fidel és Déu als seus amics, continuaria 
murmurant i repetint als seus amics la necessitat de reconèixer-nos habitats perquè no 
estem buits en el nostre interior! 

Musical: “Si Teresa de Jesús volviera hoy…” 

 

Una proposta de José Antonio Pagola: “Los grupos de Jesús” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Si Teresa de Jesús tornés avui…. què passaria? 
Amb aquest títol, María Victoria Molins, teresiana, ha escrit el llibret del musical i s'ha 
endinsat de la mà de Teresa de Jesús per alguns dels escenaris més típics de la nostra 
ciutat i barris. Respondre a aquest interrogant amb llenguatge de Teresa de Jesús 
actualitzat ens ha motivat a engegar la creació d'un MUSICAL que es podrà veure al juliol 
de 2015 durant els actes de la Trobada internacional de la Família Teresiana d'Enric 
d’Ossó 

EL MUSICAL ES PODRÀ VEURE A BARCELONA:  
SALA D'ACTES DEL COL·LEGI SANTA TERESA DE GANDUXER 
27, 28 DE MARÇ i 10, 11 D'ABRIL a les 20:30.  PREU 10€ 
Informació: infosecretaria@ganduxer.escolateresiana.com 

ADQUIRIR LES ENTRADES ANTICIPADAMENT – AFORAMMENT LIMITAT 

 

 
 

Les tres obres clàssiques recomanades als cristians en el temps de Quaresma són la 
pregària, el dejuni i l’almoina. Avui portem una vida molt atrafegada. Veient el ritme amb 
què vivim, ens podem preguntar si són gaires les persones que tenen temps per pensar en 
Déu  i quantes són les qui es recorden d’invocar-lo en l’oració. 

L’oració és sobretot una expressió de confiança i d’amor a Déu. En aquest sentit, el teòleg 
Karl Rahner va escriure un pensament citat sovint que diu així: "El cristià del futur serà 
místic o no serà cristià". La condició de místic es manifesta en la vivència de l’existència de 
Déu i en contemplar la seva glòria i donar-li gràcies. El gran sant Joan de la Creu va 
preguntar un dia a una religiosa molt senzilla què li semblava que era la mística. I aquesta 
li va dir: "Pensar en Déu i donar-li gràcies per la seva glòria". La resposta, per la seva 
senzillesa, va plaure molt al gran místic i poeta. 

Pregar és "una trobada d’amistat amb qui sabem que ens estima", deia santa Teresa de 
Jesús, de la qual estem celebrant actualment el cinquè centenari del naixement. És una 
definició que ha esdevingut famosa també per la seva senzillesa. "És pensar en Déu 
estimant-lo", ensenyava el pare Carles de Foucauld. 

Com diu el Catecisme de l’Església Catòlica, "l’oració és la pregària del fill de Déu, del 
pecador perdonat que consent a acollir l’amor amb què és estimat i que vol respondre-hi 
estimant encara més. Però sap que el seu amor de resposta és el que l’Esperit vessa en el 
seu cor, ja que tot és gràcia que ve de Déu. L’oració és el lliurament humil i pobre a la 
voluntat amorosa del Pare en unió cada vegada més profunda amb el seu Fill estimat" (n. 
2712). 

Teresa de Jesús i la pregària 

mailto:infosecretaria@ganduxer.escolateresiana.com
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Pregar és conversar amb Déu com a Pare nostre que és, com el millor dels amics; i això es 
pot fer amb poques paraules, ja que l’Evangeli ens adverteix que no fem com els gentils 
"que imaginen haver de ser escoltats a força de paraules". És el cor el que ha de parlar a 
un Pare que sap bé què necessitem abans de demanar-ho. 

La pregària ha d’estar inserida en la 
trama de la nostra vida diària, 
sorgint de l’activitat quotidiana amb 
les seves il·lusions i fracassos, amb 
els seus èxits i contrarietats, amb 
les seves alegries i penes. L’oració 
és com l’expressió de la fe i té molta 
relació amb l’esperança i amb la 
constància. La nostra pregària ha 
d’estar plena d’esperança en Déu, 
malgrat els nostres pecats o les 
nostres infidelitats, a imitació del 
patriarca Abraham, pare dels 
creients, de qui sant Pau afirma 
que, "havent esperant contra tota 
esperança", no va dubtar ni va tenir 
la més petita desconfiança en les 
promeses de Déu. 
 
Lluís Martínez Sistach, cardenal 
arquebisbe de Barcelona 
 
 
 

URC 2015 audiovisual C AMB ALEGRIA, RERE LES PETJADES DE JESÚS 

Audiovisual de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), titulat "Amb alegria, rere les 
petjades de Jesús", elaborat amb motiu de la celebració de l'Any de la Vida Consagrada. 
Format integral | https://www.youtube.com/watch?v=S446lnyqRow 

URC 2015 audiovisual R AMB ALEGRIA, RERE LES PETJADES DE JESÚS 

Audiovisual de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), titulat "Amb alegria, rere les 
petjades de Jesús", elaborat amb motiu de la celebració de l'Any de la Vida Consagrada. 
Format reduït. 

https://www.youtube.com/watch?v=X4acmI-NzLM 

URC 2015 CON ALEGRÍA, TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS 

Versión castellana del audiovisual de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), titulado 
"Con alegría, tras las huellas de Jesús", elaborado con motivo de la celebración del Año 
de la Vida Consagrada. Se estrenó en la reunión conjunta de la Conferencia Episcopal 
Tarraconense con la Asamblea general de la URC, celebrada en Barcelona el 28 de enero 
de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=ACKSJDT8gC8 

 

José Antonio Pagola 1 LA ALTERNATIVA DE JESUS 

Intervenció de José Antonio Pagola en la Jornada de Formació Permanent de l'URC (Unió 
de Religiosos de Catalunya) el 7 de novembre de 2009 a Barcelona. Tema del dia: 
"Convertir-nos a Jesús". 

Canal youtube al servei de l’URC 
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https://www.youtube.com/watch?v=X1ABNFGCAvI 

 

José Antonio Pagola 2 LA ESPIRITUALIDAD DE JESUS 

Intervenció de José Antonio Pagola en la Jornada de Formació Permanent de l'URC (Unió 
de Religiosos de Catalunya), celebrada a Barcelona el 7 de novembre de 2009. Tema del 
dia: Convertir-nos a Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-FYVGN66Fc 
 

as. 

CICLO “B”. CINE Y LITURGIA. TEMPS DE QUARESMA. Prof. Peio Sánchez 
 
 

III CUARESMA. La denuncia como entrega de la vida ““Romero” (1989) John Duigan  

“Romero” (1989) John Duigan 

La expulsión de los mercaderes del templo (Ev.) nos presenta al 
Jesús profeta que denuncia la corrupción de lo religioso al servicio 
de intereses económicos. Esta coherencia está ente las causas de 
su proceso y condena a muerte. Este momento forma parte de la 
Cuaresma. Oscar Romero anunció a su pueblo, en medio de una 
situación dictatorial y opresiva, con la autoridad de Jesús y el 
testimonio de su propia vida entregada, la Buena Noticia de parte de 
Dios. La película nos sitúa en 1977 cuando Mons. Oscar Romero 
comienza de Arzobispo de San Salvador mientras un régimen militar 
gobierna el país. El asesinato de Rutilio Grande y del padre Osuna, 
en el contexto de toda la situación del pueblo salvadoreño, lleva al 
arzobispo a oponerse a la injusticia reinante, lo que le costará la vida. 

 ¿Se presenta a Oscar Romero como un tradicional héroe de 
película? ¿En qué se diferencia? ¿En qué medida predica al Cristo crucificado que 
es escándalo para todos (2ª Lect.)? 

 Recordemos la secuencia donde un grupo de militares toman una iglesia  mientras 
el arzobispo va hacia su coche. ¿Por qué crees que cambia de actitud? ¿En qué se 
parece esta secuencia a la expulsión de los mercaderes del templo? 

 La Cuaresma de Mons. Romero le llevó a enfrentarse a la muerte. ¿Fue una muerte 
política o el martirio de un discípulo de Jesús? ¿De qué forma la disposición a la 
entrega nos pone en clave de Pascua? 

 Revisemos algunas palabras y escritos de Oscar Romero ¿Qué te impacta más de 
su magisterio? Infórmate de su proceso de beatificación. 

(Orientación padres y educadores: No recomendada para menores de 12 años con escenas 
de violencia) 

 
 
 
 
 

 
 

La polèmica del currículum de religió  

La setmana passada vàrem assistir a una d’aquestes polèmiques mediàtiques que 
assoleixen notables dimensions, però que no ajuden a situar les coses en el seus justos 
termes ni a fer-ne cap debat seré i constructiu.  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa [545 2|03|2015] 

Cine i litúrgia 
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Aquest cop, el motiu de discussió ha estat la publicació del nou currículum de la classe de 
religió catòlica. Si algú està interessat a conèixer els elements principals de la polèmica, les 
paradoxes que l’envolten i analitzar una mica el perquè es produeix i s’alimenta aquesta 
polèmica, pot anar a la crònica de Jordi Llisterri publicada a catalunyareligio.cat i les 
diverses referències que hi enllaça.  

Pel que fa al capteniment de l’Escola Cristiana de Catalunya, juntament amb aquest butlletí 
adjuntem la nota que divendres vàrem trametre a titulars i directors dels centres adherits 
per ajudar a situar la qüestió en els termes que cal afrontar-la des dels centres. 
 
 
 
 

  

El retaule de Sant Josep Oriol és un espectacle que es representa des de fa 19 anys a la 
basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. Aquest capellà, conegut popularment com a 
Doctor Pa i Aigua, va deixar una empremta profunda en els barcelonins del segle XVII. Prop 
de 200 voluntaris participen en aquest muntatge que uneix cultura i religió i utilitza vestits i 
arxius originals de l'època. “Signes dels temps” emet un reportatge sobre el retaule de Sant 
Josep Oriol. 

Altres temes: 

- Entrevista a Núria Calduch-Benages, biblista, professora de la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma i membre de la Pontifícia Comissió Bíblica.  

- Espai “Any de la Vida Consagrada”: Pilar Pina, operària parroquial. 

 
 
Data: 8 de març de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

Signes dels temps a TV3: “Retaule de Sant Josep Oriol”  



  

30 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
 
Mercedes Aldaz, salesiana 
Horari d’atenció al públic:  dimarts, de 10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 
Telèfon: 933 024 367 ● Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent i altres convocatòries 
Guia (actualització i canvis): guía.urc@gmail.com 
S’ha suprimit la línia de fax 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 

 

  
  MARÇ | 2015 

9 dl CEVRE - Formació inicial T2  

11 dx URC – 72 Assemblea general de l’URC 

14 ds 
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb Maria José Pérez, 
monja carmelita descalça 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

20 dv 
Cicle: “L’art del cinema i la vida consagrada”. Projecció de la pel·lícula 
“Ida”. Comentaris: Maria Claustre Solé. 

21 ds CEVRE - Recés de Setmana Santa 

23 dl CEVRE - Formació inicial T3  

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

Secretaria de l’URC 
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